
  Förhandlingsprotokoll 
 
Tid: 2003-06-30 
 
Parter: Svenska Kommunförbundet (Svekom) å ena sidan samt COPYSWEDE  
 Ek.för. å den andra. 
 
Bakgrund: 
Mellan 2001-01-01 och 2002-12-31 har ett normalavtal för upptagning av radio- och TV-
program för undervisningsändamål varit tillämpligt. (Skolbandningsavtalet). 
Avtalet var framförhandlat av Svekom och COPYSWEDE. 
 
De enskilda skolbandningsavtal som tecknats av kommuner har sagts upp för upphörande per 
2002-12-31. Grunden till uppsägningen var att vissa av de medverkande rättighetshavarna 
önskat modifieringar i licensieringsmodellen. Då rättighetshavarna emellertid inte hunnit 
formulera en ny licensieringsmodell i tid till det befintliga normalavtalets upphörande har 
Svekom och COPYSWEDE kommit överens om att låta normalavtalet vara tillämpligt 
ytterligare ett halvår, 2003-01-01 till 2003-06-30, för att rättighetshavarna skall hinna 
formulera den nya licensieringsmodellen. Ett förhandlingsprotokoll har upprättats och 
undertecknats av parterna rörande förlängningen av avtalet. Då denna tid inte varit tillräcklig 
för rättighetsinnehavarna att hinna formulera den nya licensieringsmodellen har parterna på 
nytt kommit överens om en förlängning av avtalet med ytterligare ett halvår. 
 
§1  Svekom  och COPYSWEDE är eniga om att normalavtalet skall äga tillämpning för en 
ytterligare period mellan 2003-07-01 och 2003-12-31. Villkoren i normalavtalet skall vara 
desamma sånär som på att giltighetstiden är bestämd till nämnda period utan uppsägningsfrist 
eller förlängningsbestämmelse samt att ersättningen per elev för perioden sätt till 1kr. 
 
§2  COPYSWEDE skall i särskilt meddelande till de kommuner som tecknade 
skolbandningsavtal under perioden 2002-01-01 till 2002-12-31 erbjuda dessa att återuppliva 
sina avtal för den nu aktuella förlängningsperioden på de villkor som anges i §1. 
 
§3  Svekom och COPYSWEDE skall under förlängningsperioden fortsätta att samarbeta för 
att inom skolan sprida kunskap om de allmänna förutsättningarna för utnyttjande av radio- 
och TV-program för undervisningsändamål samt om tillämpningen av skolbandningsavtalet i 
synnerhet. 
 
Detta protokoll är upprättat i två likalydande exemplar av vilka vardera parten tagit ett. 
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För Svenska kommunförbundet  Namnförtydligande 
 
 
 
 
För COPYSWEDE ek. för.  Namnförtydligande 
      


